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Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. szeptember
27-én tartandó soron kívüli üléséről.
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Dr. Sütő László polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 11 fő
képviselő- testületi tagból 8 fő jelen van.
A mai ülésen 2 napirendi pontot tárgyalnánk.
A napirendekre vonatkozóan van-e kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, kérem,
fogadjuk el a napirendet.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangú – igen – szavazattal elfogadta a
napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot.
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Ezt követően a Képviselő- testület a következő előterjesztéseket tárgyalja:
1. Szándéknyilatkozat a közoktatási intézmények működtetéséről
Előadó: Dr. Sütő László, polgármester
2. Előterjesztés a Marcali Városi Zeneiskola telephelyének áthelyezéséről
Előadő: Dr. Sütő László, polgármester
3. Egyebek
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1. Szándéknyilatkozat a közoktatási intézmények működtetéséről
Dr. Sütő László polgármester szóbeli kiegészítése:
Mindenki előtt ismeretes, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény legújabb
módosításait is figyelembe véve az önkormányzatoknak szeptember 30-ig előzetes
szándéknyilatkozatot, majd október 31-ig egy végeleges nyilatkozatot kell tenni arról,
hogy működtetni kívánják-e a területükön lévő általános iskolákat és gimnáziumokat.
Szakképzéssel foglalkozó intézmények esetében ilyen nyilatkozat tételére nincsen
lehetőség, kivéve azt az esetet, ha gimnáziumi képzés is folyik az intézményben és a
szakképzés az 50%-ot nem haladja meg.
A jövőre nézve ez azt jelenti, hogy például egy általános iskola kettő szervezethez fog
tartozni. A fenntartói feladatokat a Kormány helyi szervei (A Klebersberg
Intézményfenntartói Központ helyi szervei) fogják ellátni, míg a működtetéssel
(takarítás, fűtés, állagmegóvás stb.) kapcsolatos dolgok az önkormányzat feladatai
lesznek.
Az előterjesztésben olvashatják a tisztelt testületi tagok, hogy a Marcali Városi
Önkormányzat a törvényben foglaltaknak megfelelően vállalja az általános iskola és a
gimnázium működtetését a következő naptári évben kezdődő tanévtől. Ez ugye azt
jelenti, hogy 2013. szeptember 1-től vállaljuk a működtetést, viszont mi lesz akkor
január 1-től augusztus 31-ig? Egyértelmű, hogy a jogszabály hibás, de az előterjesztést
ennek megfelelően készítettük el.
A javaslatom az, hogy szemben az értelmetlen törvényi rendelkezéssel vállaljuk el már
január 1-től a működtetést. A Kormánymegbízott Úrtól kaptunk tegnap egy levelet,
melyben jelzi, hogy ők is észlelték a törvényben a hibát és a törvénymódosítást
kezdeményezték, amit reményeink szerint rövid időn belül meg is szavaznak.
Általános iskola alatt természetesen az egységes rendszerre gondoltam, tehát minden
intézményre vonatkozik a működtetés, ami oda tartozik.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület egyhangú – igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
123/2012. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatási intézmények
működtetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, egyben kifejezi szándékát, hogy a
Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; a Berzsenyi Dániel
Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium; az Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Marcali Város Önkormányzat tulajdonában és területén lévő ingó és
ingatlan vagyonának működtetését vállalja a következő naptári évben kezdődő
tanévtől.
Felelős: Dr.Sütő László polgármester közlésért
Határidő: 2012. szeptember 30.
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2. Előterjesztés a Marcali Városi Zeneiskola telephelyének áthelyezéséről
Dr. Sütő László szóbeli kiegészítése:
Juhász Tibor kormánymegbízott megbízásából Dr. Neszményi Zsolt főigazgató úr
arról tájékoztatott, hogy a Marcali Városi Zeneiskola épületében kívánják elhelyezni a
Járási Hivatalt 2013. január 1-től.
Ezzel kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy Marcaliban az előzetes tervek szerint
egy 38 fős járási hivatal jön létre. Ez a szám elsőre magasnak tűnik. Lesz egy 7-8 fős
„törzshivatal” a vezetővel, helyettesével, ami még magába fog foglalni pénzügyi és
személyzetis munkatársakat is. Azért emelem ezt ki, mert ez a 38 fő a pénzügyi és
személyzeti vezetési munkát tekintve el fogja látni a Földhivatal, az ÁNTSZ és
Munkaügyi Kirendeltség irányítását és személyzeti munkáját is. Mindez azt jelenti,
hogy egy 80 fős járási hivatal fog a városban működni. A 38 főnek mintegy a fele az,
aki az önkormányzattól várhatóan a járási hivatalhoz kerül át, a személyek kiválasztása
jelenleg folyamatban van.
Arról is szólnom kell, hogy várhatóan Marcaliban, Siófokon és Kaposváron működni
fog úgynevezett építésfelügyelet is. Ennek a szervezetnek a hatásköre ki fog terjedni a
Nagyatádi és a Csurgói Kistérségre is és ez további 3 személy elhelyezését indokolja.
Marcaliban működni fog tankerület is további 5-8 fővel és ezek még mind a 38 fős
létszámon felül vannak. Az említett álláshelyek nem tartoznak majd a járáshoz, hanem
centrálisan, ágazati szinten irányítottak lesznek, de az elhelyezésükhöz nekünk kell
helyiségeket biztosítani.
Amikor az első tárgyalások folytak még létszámok nélkül, egyértelműen úgy
gondoltuk, hogy a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni ezt a létszámot. Úgy
terveztük, hogy az udvari épület kiürítése mellett az okmányiroda a helyén marad és
mindenki kicsit szorosabban került volna elhelyezésre. Miután a létszám ismertté vált
kiderült, hogy nem fogunk itt elférni. Ezután került szóba a Munkaügyi Kirendeltség
épülete, ami kicsinek bizonyult és mivel EU-s forrásból lett felújítva, gyakorlatilag
érinthetetlen. Később felajánlottuk az akkor még a mi tulajdonukban lévő járó beteg
ellátót a tejüzem mellett, valamint a volt tüdőgondozó épületét is, ami méretében,
elhelyezkedésében úgy gondolom megfelelt volna. Mindezek után kiderült, pénzügyi
forrás egyik ingatlan felújítására sem áll rendelkezésre.
Így került képbe a zeneiskola, amely minden szempontból megfelel a Kormányhivatal
elvárásainak és a Kormánymegbízott Úrnak az volt a kérése, hogy a tanintézményben
kerüljön elhelyezésre a Marcali Járási Kormányhivatal.
A fentiek megvalósulása esetén döntenünk kell a zeneiskola más helyre történő
elhelyezéséről. Mivel a járási hivatal január 1-jén munkába kíván lépni, addig meg kell
teremtenünk a zeneiskola elhelyezésének a feltételeit legkésőbb november 15-ig, hogy
azok az informatikai és egyéb átalakítások megtörténhessenek, amelyek alkalmassá
teszik hivatali munka végzésére a zeneiskolát. Éppen ezért, amikor nem hivatalosan
már tudtunk arról a szándékról, hogy a Kormányhivatal a zeneiskola mellett döntött,
tárgyaltam Hajas Béla igazgató úrral. Létrehoztunk egy munkacsoportot Bereczk
Balázs, Pápainé Dr. Káplár Orsolya és Mali István részvételével, akik koordinálni
fogják ezt az egész folyamatot. A tanári karral együtt a bizottság több lehetőséget
nézett meg. Szóba került a gimnázium, a Noszlopy Gáspár Általános Iskola, a
művelődési központ régi épülete úgy, hogy a nagyterem használata kulturális célokra
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is megmaradjon. Ma a zeneiskola dolgozói egyértelműen a Marcali Városi Kulturális
Központ régi épülete mellett tették le voksukat. Ez együtt jár azzal, hogy a Tiszti
Klubot is valamilyen szinten rendbe kell tennünk, hiszen azok a civil egyesületek, akik
használják a termeket a kulturális központban, oda kerülhetnek át.
Kissné Molnár Ágnes:
Nagyon szomorú vagyok. Ez egy komoly változás az odajáró szülőknek, az ott tanító
pedagógusoknak és a gyermekeknek is. Át lett ez gondolva rendesen, nincs arra
lehetőség, hogy máshova kerüljön elhelyezésre a járási hivatal?
Dr. Sütő László, polgármester:
Azt tudom megerősíteni, amit korábban is elmondtam, hogy nagyon sok épületet
ajánlottunk fel. Azóta több már a Magyar Állam tulajdonában van. Egyértelműen
elmondták, hogy pénz az épületek felújítására nincsen. A városban minden szóba
jöhető épületet megmutattunk, a tervrajzokat rendelkezésre bocsátottuk. A
Kormányhivatal részéről is nagy volt a bizonytalanság, hogy hova lehetne elhelyezni a
hivatalt, de olyan álláspont alakult ki, hogy ez lesz a létező legjobb megoldás.
A járási hivatal Marcali és a környék számára nélkülözhetetlen hivatal lesz, ahova
polgárok járhatnak az ügyeiket intézni. Ezentúl ebben a hivatalban lehet intézni a
szociális ügyeket, a személyi igazolvánnyal, útlevéllel kapcsolatos ügyeket, valamint a
Gyámhatóság is ott fog működni tehát az elhelyezésnek olyannak kell lennie, hogy az
embereket ki is tudja szolgálni. Továbbá 2013. augusztus 1-től egy kormányablaknak
is működnie kell 8:00-20:00-ig és egy teremnek akkorának kell lenni, hogy 5-6 ember
tudjon benne folyamatosan dolgozni.
Mondhatjuk, hogy az új hivatal felállása nekünk egyfajta presztízs veszteség, hiszen
bizonyos dolgokról, amikről eddig mi döntöttünk, ezután a Járási Hivatal fog dönteni.
Ugyanakkor a városnak ez presztízs nyereség, mert itt fog működni egy olyan
Kormányhivatal, ami további 37 települést ideköt a városhoz.
Mivel az okmányiroda csak 2013. év augusztusában kerülne az új helyre a
kormányablak felállásával, az ütősök lehet, hogy maradnak még valamivel tovább a
helyükön, mert egyszerre nem fogják az összes helyiséget elfoglalni.
Ez most mindenkinek rossz, mindenkinek fáj, ha magunk dönthettünk volna, biztosan
más megoldást találunk, de el kell fogadnunk ezt a döntést. A kulturális központban
véleményem szerint legalább olyan jó feltételeket fogunk tudni biztosítani a zeneiskola
számára, mint korábban, ráadásul egy komoly koncertterem is rendelkezésre fog állni,
ahol zongora és egyéb hangszerek állandó jelleggel lehetnek.
Kis-Dörnyei László, alpolgármester:
Polgármester Úr nagyon szépen összefoglalta és nagyon örülök, hogy így gondolja a
járási hivatal jelentőségét a városban. Én nem úgy fogalmaznék, hogy a
Kormányhivatal ezt az épülete választotta, inkább úgy, hogy az ajánlatok közül ezt
tartotta a legmegfelelőbbnek.
Véleményem szerint ennek a szervezését sokkal korábban el kellett volna kezdeni,
főleg a zeneiskola tekintetében. Információim szerint a zeneiskola hétfőn szerzett
tudomást arról, hogy hamarosan ki kell költözniük. Én örülök annak, ha a tanári kar
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teljes megelégedésével tudna átköltözni a kulturális központba a zeneiskola, de nekem
azok az információim, hogy elég nagy ellenállást tanúsítanak a költözés ellen.
Fontos megemlíteni, hogy nagy valószínűség szerint ezzel az áthelyezéssel az
önkormányzatnak lesznek költségei, de erről az előterjesztésben nincsen szó.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető:
Engem is hidegzuhanyként ért a hír, amit tegnap este tudtam meg. Véleményem
szerint az előterjesztés meglehetősen felületesen tartalmazza ennek a dolognak a
jelentőségét. Mivel ez egy szóbeli előterjesztés lett volna zárt ülésre, gyakorlatilag a
frakciónak semmi ideje nem volt arra, hogy a kérdést megvitassa, az írásos anyagot
pedig az ülés előtt kaptuk meg. Annál fontosabb ez a kérdés, hogy ilyen gyorsan
dönteni tudjunk, de azzal is tisztában vagyok, hogy a határozatot ma mindenképpen
meg kell hoznunk. Annyit szeretnék ehhez még hozzátenni, hogy az előkészítésekben
nagyobb együttműködést kérnék a frakció nevében a Polgármester Úrtól.
Ha már ez a helyzet, akkor próbáljunk meg ebben gondolkodni és kiszámolni, hogy ez
a költözködés nekünk időben és pénzben mennyit jelentene. Az nyilvánvaló, hogy egy
ilyen minősített művészeti intézménynek megfelelő helyiségekkel kell rendelkezni,
egyébként a normatíváját el fogja adott esetben veszíteni, ami nagyon rossz
következményekkel járna. A egyik kérdésem az, hogy van-e erre forrásunk és a
Polgármester Úr mennyit szánna erre a projektre?
A másik kérdésem pedig az, hogy a jelenlegi zeneiskola épületébe tett-e valaki olyan
dolgot, vagy végzett-e olyan beruházást, amivel nekünk elszámolni valónk van?
Gondolok itt a testvérvárosra, akármilyen adományra stb.
Amikor a Polgármester Úr felsorolta azokat az épületeket, amik szóba jöhettek, akkor
én nem hallottam a szakiskolát. Szerintem a szakiskola, amely majdnem funkció
nélküli, egy olyan épület lehetett volna részünkről, ami megfelelő, bár azzal nem
vagyok tisztában, hogy milyen átalakítások váltak volna szükségessé. Egyetértek
Alpolgármester Úr azon felvetésével, hogy a Kormányhivatalnak ez a döntés nem
kerül semmibe, viszont a városnak komoly költségei fognak felmerülni az
áthelyezéssel kapcsolatban.
Azt gondolom, hogy a határozati javaslat akkor fogadható el, ha abba olyan
feltételeket is beleteszünk, hogy az önkormányzat biztosítja az új helynek a megfelelő
kialakítását.
Dr. Sütő László, polgármester:
Múlt hétfőn, tehát ezelőtt tíz nappal járt itt Dr. Neszményi Zsolt főigazgató úr, hogy az
addig meg nem tekintett zeneiskolát szeretné megnézni. Ezt követően múlt hét szerdán
már itt voltak a Kormányhivatal munkatársai felmérni az épületet és a tegnapi nap
érkezett meg a hivatalos levél arról, hogy a zeneiskolára esett a választásuk.
Tegnapelőtt kaptunk telefonban szóbeli tájékoztatást, hogy valószínűleg a zeneiskolát
választják ki és ezért került volna zárt ülésre a tájékoztató Ezután azért került át nyílt
ülésre, mert a tegnapi postával meg is érkezett ez a levél.
Az épületben nincsen olyan dolog, amiről nekünk bárki felé el kellene számolnunk. A
szakiskola felmerült még az ügy legelején, de egyértelműen az volt a válasz, hogy
akkora épülettel nem tudnak mit kezdeni. Azt azért hozzátenném, hogy nem funkció
nélküli, mert 300 diák tanul még ott.

6

15815/2/2012

A zeneiskolára kapott normatív támogatás nem fedezi a munkabéreket, amiket
januártól a központi költségvetés fog fizetni. Pénzügyileg akkor is jobban fogunk járni,
ha egy fillért sem kapunk, tehát ennek pénzügyi konzekvenciája ilyen szempontból
nincsen.
Természetesen a költözéssel és az átalakítással kapcsolatos költségeket az
önkormányzat fedezi. Említettem, hogy alakult egy munkacsoport, amelynek műszaki
szakember is tagja, aki majd egy részletes költségvetés-kalkulációt ki fog dolgozni.
Úgy gondolom, hogy egy 10 millió forintos keretösszeget meg lehet jeleníteni a
határozati javaslatban, de reméljük, hogy pl. közmunka igénybevételével ez az
átalakítás lényegesen olcsóbb lesz.
Ma azért kellett az előterjesztésnek elkészülnie, mert módosítani kell az zeneiskola és
a kulturális központ alapító okiratát. Megemlítem, hogy közoktatási intézmény
elhelyezését tanév közben nem lehet változtatni, kivéve, ha a megyei
kormánymegbízott ehhez hozzájárul. Az előterjesztés arról szól, hogy Juhász Tibornál
kezdeményezzük, hogy a költözéshez járuljon hozzá.
Dr. Dénes Zsolt, frakcióvezető:
A normatíva megvonása miatt nem azért aggódtam, hogy az önkormányzatnak az
többe kerül majd, hanem éppen az iskola megléte miatt. Nem mindegy, hogy milyen
forrásokat kapunk.
Örülök, hogy a Polgármester Úr is támogatja a keretösszeg határozatba való
bekerülését, ami azt hiszem a kedélyek megnyugtatása miatt rendkívül fontos és
egyben éreztetjük a közvéleménnyel is, hogy kiállunk a zeneiskola mellett és azt
támogatjuk.
Dr. Sütő László, polgármester:
Hogy mindenkinek egyértelmű legyen, elmondom kicsit részletesebben is a
finanszírozást. Januártól a munkabéreket a központi költségvetés fogja finanszírozni,
az önkormányzat pedig fog kapni minden épületre egy úgynevezett épület fenntartási
kvótát. Ha normatívában gondolkodunk, akkor most is azt mondom, hogy a bérek
lényegesen magasabbak annál, mint amit kaptunk eddig, tehát finanszírozás
szempontjából a későbbiekben ez többletterhet nem fog jelent. Nagy valószínűséggel
megtakarítást viszont igen.
Dr. Sütő László, polgármester:
Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk.
A Képviselő- testület 6 igen, 1 tartózkodás, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot
hozza:
124/2012. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozat
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
telephelyének áthelyezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta:
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1) Felhatalmazza a Polgármestert a járási hivatal kialakításához kapcsolódó
feladatok
végrehajtására,
a
Somogy
Megyei
Kormányhivatal
Kormánymegbízottjával a járási hivatalokról szóló 218/2012 (VIII.13.)
Kormány rendeletben rögzített megállapodás megkötésére.
Felelős: Dr.Sütő László polgármester
Határidő: 2012. október 31.
2) Felkéri a Polgármestert, hogy a Marcali, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő,
Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa Közoktatási Intézményi
Társulás kezdeményezze a Somogy Megyei Kormányhivatalnál nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84.§ (6) bekezdése alapján a Városi
Zeneiskola telephelyének 8700 Marcali, Széchenyi u. 3. címre történő
módosítását.
Felelős: Dr.Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
3) Felkéri a Polgármestert, hogy a Marcali Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, valamint a Marcali Városi Kulturális Központ
alapító okiratának módosítását készítse elő, figyelembe véve hogy a
színházterem és további két öltöző helyiség használata a Városi Zeneiskola
intézményegység és a Marcali Városi Kulturális Központ között megosztva
történik.
Felelős: Dr.Sütő László polgármester
Határidő: azonnal
4) 4) A Marcali Városi Zeneiskolának a jelenlegi Marcali Városi Kulturális
Központ épületébe történő átköltözéséhez és az ezzel kapcsolatos átalakítási
munkálatokhoz, továbbá a kulturális központ épületét használó civil
szervezetek más önkormányzati tulajdonú épületbe való költöztetéséhez 10
millió forint keretösszeget állapít meg a 2012. évi költségvetés terhére.
Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet ennek megfelelő
módosítás-előkészítéséről gondoskodjon.

A jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.

K.m.f.
Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
jegyző
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